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метоДологічНі ЗасаДи  
ДосліДжеННя сучасНих фіНаНсів...: 

екоНоміко‑правове порівНяННя

У ході трансформаційних змін господарського комплексу 
України виникають проблемні питання стосовно досягнення 

сталого характеру процесів соціально-економічного руху. одним з 
найважливіших сьогодні виступає сектор фінансового забезпечення 
суспільних подій, де обертаються фінансові активи та існують специ-
фічні фінансові відносини між суб’єктами. вивченням сучасних фі-
нансів займаються фахівці з різних галузей науки. тому важливим стає 
порівняння поглядів науковців з позицій спільності та розбіжностей 
методологічного апарату дослідження фінансової сфери ххі століття.

метою статті є порівняння методологічних засад дослідження 
фінансів, що сформувалися в економічній та юридичній науках.

обидві науки належать до категорії суспільних наук, тобто за-
гальним предметом дослідження виступають суспільство, людина, 
особистість. У загальному сенсі економісти та юристи вивчають 
суспільні відносини, що складаються між суб’єктами, у цьому аспек-
ті – між учасниками фінансових відносин. водночас вони стосуються 
однакових наукових груп: право – це соціальні науки; економіка – со-
ціальні науки [1, с. 1], тому на цьому рівні мають характеризуватися 
методологічною єдністю.

Єдністю визначаються також підходи до формулювання об’єкта 
дослідження обох наук. об’єкт дослідження – це «… процес або 
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явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення» 
(економічні та юридичні науки) [2, с. 10]. предмет – міститься в ме-
жах об’єкта. предмет та об’єкт співвідносяться один з одним у межах 
дослідження з такими властивостями: предмет відповідає певній 
частині об’єкта (аспекту, стороні тощо); предмет виступає часткою 
від цілого об’єкта; перебувають у нерозривному зв’язку тощо.

але юридична наука виділяє також специфічне трактування 
об’єкта дослідження: об’єкт дослідження окремо юридичної на-
уки – це право і держава (спільний), який розподіляється через спе-
ціалізовані науки, що входять до її складу, кожна з яких водночас 
має свій власний предмет дослідження [3, с. 1].

фінанси – це система економічних відносин між державою, 
юридичними та фізичними особами, а також між окремими дер-
жавами і міжнародними економічними інститутами й організаці-
ями щодо акумуляції та використання грошових коштів на основі 
розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту і на-
ціонального доходу. на мікрорівні об’єктом акумуляції, викорис-
тання, розподілу і перерозподілу виступають грошові доходи і 
фонди підприємств і організацій [1, с. 1], окремих господарських 
суб’єктів, приватних підприємців, що створені у межах чинного 
законодавства та мають певний організаційно-правовий устрій. 
Згідно з загальнодоступними електронними ресурсами наукова 
дисципліна «фінанси» вивчає гроші і соціально-економічні від-
носини, що пов’язані з формуванням, розподіленням і використан-
ням матеріальних ресурсів. вікіпедія пропонує вважати фінанси 
виключно економічною дисципліною.

Для обох наук однаковими є класифікаційні ознаки фінансів, 
що традиційно використовують для їхнього поділу на: 1) публічні 
(державні фінанси і муніципальні фінанси або місцеві)і приватні 
(особисті фінанси та сімейні фінанси; фінанси малого бізнесу, корпо-
ративні фінанси (підприємств, т. зв. бізнесу), фінанси банків, фінанси 
некомерційних організацій. однаковими в межах порівняння можна 
вважати первинність видатків для публічних фінансів і прибутки – 
для приватних, а також сегментація фінансової діяльності: фінан-
совий менеджмент; фінансові ринки; банківська справа; фінансові 
статистика, математика та інформація; фінансовий контроль тощо. 
кожному з сегментів можна поставити у відповідність певну область 
фінансових знань, які узагальнюють фінансову практику та відо-



119

Методологічні засади дослідження сучасних фінансів... 

бражають специфіку фінансових суспільних відносин, що фактично 
сформовані, існують та розвиватимуться у сучасному суспільстві 
ххі століття.

виходячи з сегментації фінансової сфери та фінансових знань, 
до вивчення фінансових відносин залучаються фахівці з різних на-
укових галузей, включаючи групи природних та гуманітарних наук 
(за тематикою дисертаційних та монографічних досліджень):

 – технічні, зокрема наукові спеціальності 05.05.13.06 – інфор-
маційні технології; 01.05.02 – математичне моделювання та 
обчислювальні методи; 05.13.03 – системи та процеси керу-
вання тощо [4];

 – економічні, зокрема 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит [5];
 – юридичні, а саме: 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право [6];
 – географічні, 11.00.02 – економічна та соціальна географія [7];
 – історичні – 07.00.04 – археологія [8];
 – державне управління – 25.00. 02;
 – документознавство. архівознавство – 27.00.02.

при цьому аналіз кількості поданих до захисту дисертацій на здо-
буття наукового ступеня кандидата наук свідчить про вагому частку 
галузевих досліджень у фінансовій сфері лише з двох спеціальнос-
тей – 08.00.08 та 12.00.07, а саме: 79 та 37 робіт відповідно [9]. тому 
подальше порівняння концентрується навколо наукового доробку 
саме з цих напрямів.

формула спеціальності 12.00.07 містить таке [6]. Зміст під-
розділу «фінансове право» – наукові знання про суспільні від-
носини, що формуються у сфері управління органами публічної 
влади публічними фінансами. фінансово-правове регулювання є 
важливою сферою управління державою комплексом бюджетно-
фінансових і кредитних відносин, які складаються на податковій і 
грошово-платіжній основі, вивчаються наукою фінансового права 
з метою теоретичного та практичного осмислення явищ і процесів 
у вказаній галузі.

формула спеціальності 08.00.08 більш розгорнута та містить 
таке [5]. це наукова спеціальність, яка досліджує рух фінансових 
ресурсів, формування та використання капіталу, доходів і грошових 
фондів, що опосередковують розподіл та перерозподіл вартості ввп 
у суспільстві на макрорівні, грошову, фінансову і кредитну систе-
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ми та їх інституційну інфраструктуру, функціонування державних 
фінансів, фінансового і страхового ринків, фінансову внутрішню й 
зовнішню політику держави та її складові.

тобто вже на рівні формул наукових спеціальностей простежу-
ються розбіжності між конкретикою обрання як об’єктів, так і пред-
метів досліджень обома науками.

різняться також напрями досліджень обох наук. так, напрямами 
досліджень юридичної науки у сфері фінансів виступають (див. Струк-
турний розподіл спеціальності, розділ 2.2 «фінансове право») [6]:

1. предмет, метод, методологія та система науки фінансового права.
2. категоріально-понятійний апарат фінансового права.
3. фінансова діяльність інститутів публічної влади.
4. предмет, метод, інститути та система фінансового права.
5. предмет, метод, інститути та система фінансового законо-

давства.
6. фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.
7. Суб’єкти фінансового права та фінансових відносин.
8. правове регулювання фінансового контролю.
9. правове регулювання фондового ринку та обіг цінних паперів.
10. міжнародне фінансове право.
перелік напрямів спеціальності 08.00.08 набагато ширший та 

містить 33 позиції [5]:
1. попит та пропозиція грошей, механізми грошово-кредит-

ного регулювання. фіскальна і монетарна політика, їх координація; 
інфляція і стабілізація грошей.

2. фінансова система, основні напрями її реструктуризації.
3. фінансова політика держави та інструменти її реалізації.
4. фінансове прогнозування, планування і регулювання.
5. фінансове забезпечення галузей соціальної сфери.
6. Державне фінансове господарство. Державний бюджет, бю-

джетний устрій і бюджетна система. Бюджетний процес. Бюджетна 
політика держави, бюджетний менеджмент.

7. Система доходів і видатків бюджету, їх оптимізація. Доходи і ви-
датки бюджету як засіб реалізації соціально-економічної політики держави.

8. Бюджетний дефіцит і система дефіцитного фінансування.
9. місцеві фінанси й місцеве оподаткування. фіскальний (бю-

джетний) федералізм, міжбюджетні відносини. Система бюджетного 
і фінансового вирівнювання.
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10. Державні та недержавні фонди цільового призначення.
11. Державний фінансовий контроль і аудит, фінансовий моні-

торинг.
12. фінансова безпека держави, суб’єктів підприємництва та 

фінансових інститутів.
13. теорія і практика оподаткування, форми та методи оподатку-

вання, податкова система і податкова політика держави. податковий 
менеджмент.

14. податкове рахівництво, адміністрування податків і подат-
ковий контроль.

15. Державний кредит і державний борг, система управління 
внутрішнім і зовнішнім державним боргом.

16. фінансовий ринок і його сегментація, інструменти та інфра-
структура рину цінних паперів. портфельне інвестування. Держава 
на фінансовому ринку.

17. фондовий ринок. фондова біржа і біржові операції.
18. хеджування фінансових ризиків. ринок похідних фінансових 

інструментів.
19. ринок фінансових послуг.
20. теоретичні і прагматичні проблеми розвитку страхування, 

його основні форми, види й галузі.
21. перестрахування на внутрішньому та зовнішніх ринках.
22. Страховий менеджмент.
23. Страховий ринок, закономірності та перспективи його роз-

витку в Україні, страхові послуги й особливості їх реалізації.
24. Страховий маркетинг і напрями його активізації.
25. формування та розміщення страхових резервів.
26. Забезпечення фінансової надійності страховиків.
27. формування та функціонування ринку кредитних ресурсів, 

кредитна система.
28. механізм функціонування банківської системи, організація 

й управління діяльності банків, маркетинг у банківських операціях.
29. іпотечне кредитування, лізинг у банківській діяльності, ін-

вестиційна діяльність банків.
30. механізм банківського кредитування та його особливості 

в окремих галузях і сферах економіки.
31. організація безготівкових і готівкових розрахунків.
32. фінансовий менеджмент у банку.
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33. операції з іноземною валютою, валютне регулювання та 
платіжний баланс.

певну розбіжність для різних наук демонструють і методи 
дослідження [9]. так, до методологічного інструментарію юри-
дичної науки у сфері фінансів належать методи [10]: історичний, 
діалектичний, системно-структурного аналізу, формально-логіч-
ний (догматичний), порівняння та порівняльно-правовий, істори-
ко-правовий, логічного і порівняльного аналізу законодавчих та 
нормативних актів, моделювання, аналізу та синтезу, індукції та 
дедукції, емпіричного дослідження (спостереження, експеримент), 
системного підходу, статистичного аналізу, формально-юридичний 
та логіко-юридичний, компаративного та ретроспективного аналізу, 
прогнозування.

методологічний інструментарій економічного дослідження 
вміщує добре випробувані у сфері фінансів методи аналізу [11]: 
конкретно-історичний, діалектичний, системно-структурний, по-
рівняльний, економіко-статистичний та економіко-математичний, 
синергійний, коеволюційний, індукції та дедукції, емпіричний із 
застосуванням певної методики, метафізичний, кількісно-якіс-
ний, логічний, абстрактний, класифікації та експертних оцінок, 
проблемно-цільового підходу, сценарного моделювання, прогно-
зування тощо.

Спільними в обох науках є багато методів, зокрема: діалектич-
ний, системно-структурного аналізу, аналізу та синтезу, індукції та 
дедукції, емпіричного дослідження (без конкретизації методики), 
системного підходу, статистичного аналізу тощо. але розбіжність 
результату може виникати вже на рівні флуктуації границь предмета 
та об’єкта дослідження з ефектом посилення у подальшому розвитку 
та використанні.

фінансова практика змушує шукати нові методи дослідження, 
оновлювати методологічну базу. Сьогодні з’являються нові мето-
ди, у яких дається спроба поєднати результативність юридичного 
аналізу з економічною оцінкою фінансового обігу, господарського 
результату [12]. Сподіваємося, що майбутнє лежить у напрямі по-
єднання зусиль правознавців та економістів на шляху розв’язання 
складних проблем фінансового забезпечення господарства країни 
у ххі столітті.
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